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نام و نام خانوادگی

کاهش مقدار ............1

هورمون های تیروئیدی، باعث کاهش هورمون محرک تیروئیدی می شود. (1

، منجر به اختالالت نمو دستگاه عصبی می شود. هورمون پاراتیروئیدی  (2

کلسیم خوناب، منجر به افزایش ترشح کلسی تونین از غده سپردیس می شود. (3

ویتامین D، منجر به افزایش ترشح هورمون های محرک از غدۀ زیر مغزی نمی شود. (4

T ۳

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟2

"می توان گفت کسانی که ............ هستند، میزان هورمون ............ در خوناب آن ها افزایش می یابد."

الف) دارای اختالل در ترشح و عملکرد صفرا- پاراتیروئیدی

ب) مبتال به پرکاری غده های پاراتیروئید- کلسی تونین

ج) مبتال به دیابت شیرین نوع I- گلوکاگون

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

چند مورد در ارتباط با فرومون ها، اطالعات درستی را بیان می کند؟3

الف) ممکن است، یک جانور را از وجود چندگونۀ مختلف در اطراف خودآگاه کند.

ب) اگر از یک فرد ترشح شود، در افراد همان گونه، پاسخ های رفتاری ایجاد می کند.

ج) ممکن است یک جانور برای هشدار خطر حضور گونۀ دیگر، به هم گونۀ خود استفاده کند.

د) ممکن است برای تع�ن قلمرو به جانوران هم گونه آگاهی دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

دستگاه درون ریز بدن انسان، واجد مجموعه ای از ............4

یاخته ها است که ترشحات خود را مستقیمًا یا به کمک مجرای خاص خود به خون می ریزند. (1

یاخته ها است که می توانند بر یاخته های دور از خود اثر تنظیمی داشته باشند. (2

غده هاست که هیچ یک نمی توانند در تنظیم فشار خون نقش داشته باشند. (3

غده هاست که می توانند هورمون تولیدی خود را به فضای سیناپسی ترشح نمایند. (4

هر هورمونی که افزایندۀ گلوکز خوناب است، ............5

از یاخته های درون ریز پانکراس به خون وارد می شود. (1

قطعًا بر میزان فعالیت آنزیمی در گویچۀ قرمز تأثیرگذار است. (2

ممکن نیست از بخشی با ساختار عصبی ترشح شود. (3

از غده ای که در سطح پا�ن تری نسبت به کیسۀ صفرا قرار دارد، ترشح می شود. (4
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در یک مرد ۴۵ ساله، در صورت کمبود هورمون ............ می توان ............ را مشاهده کرد.6

رشد- کاهش رشد طولی استخوان هایی دارای مغز زرد استخوان (1

مترشحه از غدۀ رومغزی در پا�ن برجستگی های چهارگانه- اختالل در تنظیم ریتم های شبانه روزی (2

های مترشحه از بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه- افزایش شدید قطر نای و نایژه ها (3

پروالکتین- اختالل در فرآیندهای دستگاه تولیدمثل (4

چند مورد از موارد زیر، نادرست است؟7

الف) هورمون های انسولین و کورتیزول، می توانند اثر مشابهی بر میزان گلوکز خوناب داشته باشند.

ب) هورمون رشد با اثر بر بخش های مختلف تنه و دو انتهای استخوان دراز، باعث افزایش طول این نوع استخوان می شود.

ج) پس از خوردن غذای دارای انواع کربوهیدرات، فقط بخش برون ریز غدۀ لوزالمعده افزایش فعالیت خواهد داشت.

د) غدۀ لوزالمعده همۀ ترشحات خود را ازطریق مجرایی به دوازدهه تخلیه می کند.

3 (2 2 (1

1 (4 4 (3

کدام گزینۀ زیر درست است؟8

در بدن انسان سالم و بالغ ایستاده از نمای روبه رو، سه غدۀ درون ریز اصلی باالتر از غدۀ سپردیس قرار دارند. (1

در بدن انسان سالم و بالغ ایستاده غدۀ درون ریز ترشح کنندۀ هورمون آلدوسترون در سطح باالتری نسبت به غدۀ ترشح کنندۀ انسولین قرار دارد. (2

در ناحیۀ گردن انسان دو عدد غدۀ درون ریز قرار دارد. (3

غدۀ نهنج و زیرمغزی از غدد اصلی دستگاه درون ریز در بخش مغز انسان می باشند. (4

چند مورد از موارد زیر، جملۀ زیر را به درستی کامل می نماید؟9

"در دختربچۀ ۴ ساله، تحریک ............"

* رشد طولی استخوان ران به طور مستقیم تحت کنترل هورمون ترشح شده از بخش پسین غدۀ زیرمغزی است.

* ترشح هورمون ضدادراری از بخش پسین غدۀ هیپوفیز، تحت کنترل هورمون های آزادکنندۀ هیپوتاالموسی است.

* خروج شیر از غدد شیری بر عهدۀ هورمونی است که بر دستگاه ایمنی بدن انسان نیز اثر دارد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

کدام گزینه از مشخصات  اندامی است که جزء غدد درون ریز بدن بوده و درعین حال نوعی  اندام لنفی نیز محسوب می شود؟10

با افزایش سن،  اندازۀ آن کاهش می یابد ولی فعالیت آن ثابت می ماند. (1

گویچه های قرمز بالغ، اصلی ترین نقش را در انتقال گازهای تنفسی در تمام رگ های مرتبط به آن بر عهده دارند. (2

جلوی محل دو شاخه شدن نای و بین شش های راست و چپ قرار گرفته است. (3

یاخته های بافت پوششی در دیوارۀ مویرگ های خونی آن با همدیگر ارتباط تنگاتنگی داشته و به وسیلۀ غشای پایه پیوسته احاطه شده اند. (4

در انسان سالم و بالغ، غدۀ درون ریز ............ قرار دارد.11

Tجذب کنندۀ ید، کمی پا�ن تر از غدۀ درون ریز محل بلوغ لنفوسیت های (1

دارای یاخته های هدف برای هورمون های آزادکننده، کمی باالتر از غدۀ اپی فیز (2

ترشح کنندۀ هورمون های افزاینده و کاهندۀ قند خون، بر روی کلیه (3

که هورمون مترشحه از آن که موجب تضعیف دستگاه ایمنی می شود، در سطح پشتی شکم (4

در انسان مصرف طوالنی مدت مادۀ شیمیایی محرک بخش قشری غده فوق کلیه، ............... را افزایش می دهد.12

آزادسازی هورمون های بخش مرکزی فوق کلیه (2 فشارخون (1

مهاجرت گلبول های سفید به ناحیۀ ملتهب (4 دفع کلیوِی کلسیم (3
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چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟13

"در انسان، کاهش غیرطبیعی هورمون ............. سبب می شود تا ............. کاهش یابد."

ضد ادراری - فشار اسمزی ادرار

غدد پاراتیروئید - بازجذب کلسیم در نفرون ها

انسولين - ترشح  به درون گردیزه ها

آلدوسترون - غلظت سدیم در ادرار

H+

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟14

"در فرد مبتال به ............، امکان ............ در ارتباط با این بیماری ............"

بیماری ایدز - اختالل در عملکرد لنفوسیت های B - وجود دارد. (1

دیابت نوع II - حملۀ دستگاه ایمنی به سلول های جزایر النگرهانس پانکراس - وجود دارد. (2

مالتیپل اسکلروزیس - اختالل در عملکرد سومین خط دفاعی - وجود دارد. (3

حساسیت - فعالیت ترشحی یاخته هایی که در برخی نقاط بدن با محیط بیرون در ارتباط اند، - وجود دارد. (4

می توان گفت، ویروس آنفلوانزای پرندگان، ............15

می تواند به دستگاه تنفس جانورانی با چشم مرکب حمله کند. (1

در انسان سبب افزایش فعالیت غده ای با توانایی ترشح تیموسین می شود. (2

باعث کاهش فعالیت مغز استخوان در میزبان خود می شود. (3

نمی تواند جانوران دارای کیسه های هوادار را آلوده سازد. (4

کدام عبارت زیر درست است؟16

هورمون تستوسترون نمی تواند روی نوعی یاختۀ هدف هورمون پاراتیروئیدی تأثیرگذار باشد. (1

یاخته های بینابینی مستقیمًا هدف یکی از هورمون های هیپوفیزی هستند. (2

با تحریک ترشح هورمون LH می توان مانع از رویش مو در صورت پسران در سن بلوغ شد. (3

هورمون FSH ترشح شده از غدۀ زیرمغزی سبب تقسیم میوز یاخته های زامه زا می شود. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟17

"در یک مرد سالم و بالغ، هورمون های مترشحه از بخش پیشین غده زیرمغزی ............"

* به طور مستقیم باعث متحرک شدن اسپرم ها در خارج از بیضه ها می شوند.

* می توانند یاخته های هدف مشترک با هورمون های تیروئیدی داشته باشند.

* در آزادسازی آنزیم های آکروزوم در حین برخورد با تخمک نقش دارند.

* دارای یاخته های هدف دیپلوئید در لولۀ اسپرم ساز هستند

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه نادرست است؟18

در بخش ۱ یاخته هایی در تماس با غشای پایه وجود دارند. (1

بخش ۳ همانند بخش ۲، دارای رشته های پروتئینی کالژن در ماده زمینه ای خود است. (2

یاخته های هدف هورمون کلسی تونین فقط در بخش ۲ یافت می شوند. (3

در فرد بالغ و سالم، یاخته های بنیادی تولیدکنندۀ یاخته های ایمنی اختصاصی، در بخش ۴ یافت (4

نمی شوند.
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دربارۀ جانورانی که ............ دارند، می توان گفت ............19

واحدهای مستقل بینایی در چشم خود - برای حرکت نیازمند ساختارهای اسکلتی استخوانی و ماهیچه ای هستند. (1

اسکلت بیرونی - اندازۀ بدنشان از حد خاصی فراتر نمی رود. (2

اسکلت درونی - کلیدهای آن ها دارای ساختار و عملکرد متفاوتی نسبت به هم است. (3

طناب عصبی پشتی - ارتباط شیمیایی بین یاخته ها برخالف ارتباط شیمیایی بین افراد مشاهده می شود. (4

در پی بروز تنش های طوالنی مدت، کدام مورد زیر دور از انتظار است؟20

افزایش تنفس یاخته ای در یاخته های زندۀ بدن (2 سرکوب یاخته های بیگانه خوار موجود در پوست (1

افزایش احتمال مرگ در اثر ابتال به کم خطرترین بیماری های واگیر (4 افزایش میزان یون سدیم خوناب (3

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟21

"در یک دختر جوان، همۀ هورمون هایی که توسط ............ ساخته می شوند، ............"

الف) غدۀ سپردیس - بر بافت استخوانی اثر می گذارند.

ب) زیرنهنج - فعالیت ترشحی غدۀ زیرمغزی را افزایش می دهند.

Bج) لولۀ گوارش - در حفظ ويتامين  نقش اصلی را دارند. ۱۲

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

چند مورد، دربارۀ بدن انسان، درست است؟22

* کاهش مقدار اکسیژن خون سبب تولید هورمونی توسط کبد و کلیه می شود.

* نوعی بیماری گوارشی می تواند در کاهش اکسیژن رسانی به یاخته ها مؤثر باشد.

* نوعی بیماری خودایمنی می تواند باعث تغ�ر در فشار اسمزی خون شود.

* نوعی بیماری غدد درون ریز می تواند سبب ناتوانی در انعقاد خون شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در انسان، هر هورمونی که ............23

در شرایط تنش از غدۀ فوق کلیه آزاد می شود، سبب افزایش فشارخون و یا قند خون می شود. (1

در تنظیم فرآیندهای تولیدمثلی مردان نقش دارد، در تنظیم چرخه های تخمدانی نیز نقش دارد. (2

در ساختار آن ید به کار رفته است، واکنش آب کافت نوعی پلی ساکارید در هر یاخته زنده بدن را افزایش می دهد. (3

از غدۀ هیپوفیز به خون وارد می شود، تحت کنترل نوعی هورمون مهارکنندۀ هیپوتاالموسی، ترشح آن کاهش می یابد. (4

کدام عبارت در مورد انسان درست است؟24

به طور معمول، انسولین، فقط با تأثیر بر یاخته های کبدی، مقدار گلوکز خون را کاهش می دهد. (1

در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده های خود، میزان کلسیم خون افزایش می یابد. (2

به دنبال افزایش بیش از حد هورمون های  و  در خون فرد بالغ، میزان مصرف انرژی در یاخته های زنده کاهش می یابد. (3

در پی اتصال هورمون های تیروئیدی به گیرنده های خود، فعالیت نوعی آنزیم در غشای گویچه های قرمز، افزایش می یابد. (4

T ۳T  ۴

کدام گزینه جمله زیر را به درستی کامل می کند؟25

"هر هورمونی که ............ "

موجب نمو دستگاه عصبی مرکزی می گردد، از غدۀ هیپوفیز ترشح می شود. (1

باعث افزایش قند خون می گردد، فقط بر کبد اثر می گذارد. (2

از بخش قشری غدۀ فوق کلیه ترشح می شود. به طور مستقیم مقدار قند در دسترس یاخته های زندۀ بدن را افزایش می دهد. (3

از بخش پسین هیپوفیز به خون وارد می شود، در یاخته های عصبی ساخته شده است. (4
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 باتوجه به شکل زیر کدام مقایسه درست است؟26

بخش "الف" همانند بخش "ب" در افزایش قند خون دخالت دارد. (1

بخش "ب" برخالف بخش "الف" در پاسخ کوتاه مدت به تنش نقش دارد. (2

بخش "ب" همانند بخش "الف" به طور مستقیم تحت کنترل هورمون آزادکننده قرار دارد. (3

بخش "الف" برخالف بخش "ب" در پاسخ به تنش های محیطی نقش دارد. (4

کدام عبارت نادرست است؟27

همۀ هورمون ها پس از تولید، از غشای یاخته عبور می کند. (1

هورمون کلسی تونین، همانند ناقل عصبی دوپامین با اگزوسیتوز وارد مایع بین  یاخته ای می شود. (2

محل ذخیرۀ هورمون ضد ادراری ازطریق آکسون با هیپوفیز پیشین ارتباط دارد. (3

محل هدف هورمون های آزادکنندۀ هیپوتاالموسی، توسط ساقۀ کوتاهی به هیپوتاالموس متصل است. (4

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟28

"غدۀ درون ریز ............ غدۀ برون ریز ............"

برخالف - دارای ساختار لوله مانندی به نام مجرا است. (2 همانند - موادی را از خود ترشح می کنند. (1

برخالف - توانایی تولید هورمون دارد. (4 همانند - می تواند نوعی پروتئین بسازد. (3

ترشح هورمون از غددی که با عالمت سؤال نشان داده شده اند، ممکن نیست ............29

در فرآیند تشکیل ترومبین اختالل ایجاد کند. (1

سبب کاهش استحکام استخوان شود. (2

سبب تغ�ر شکل نوعی ویتامین محلول در چربی شود. (3

در مکانیسم انقباض ماهیچۀ اسکلتی تأثیرگذار باشد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟30

"در بیماری ............ همانند ............"

ایدز - مالتیپل اسکلروزیس، یاخته های خودی به عنوان غیر خودی شناسایی می شوند. (1

، به یاخته های دفاعی بدن حمله می شود. ایدز - دیابت نو1ع  (2

، ممکن است فعالیت مراکز مغزی دچار تغ�ر شود. مالتیپل اسکلروزیس - دیابت نوع  (3

، دستگاه ایمنی بدن فعال می شود. ایدز - دیابت نوع  (4

I

I

II

در بدن یک انسان بالغ، افزایش ............ کاهش ............ به دنبال بروز بیماری ............ امکان پذیر است.31

میزان ترکیب دی اکسید کربن با هموگلوبین برخالف - میزان کلسیم استخوان - ناشی از کاهش ترشح هر هورمون تیروئیدی (1

II نسبت سطح به حجم یاخته های چربی، همانند - فعالیت یاخته های ترشح کنندۀ انسولین - دیابت شیرین نوع (2

I خون - دیابت شیرین نوع pH - فعالیت یاخته های ترشح کنندۀ انسولین، برخالف (3

نسبت سطح به حجم یاخته های چربی، همانند - مقاومت بدن - دیابت شیرین (4
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چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟32

"در انسان، کاهش غیرطبیعی هورمون ............ سبب می شود تا ............ کاهش یابد."

* ضد ادراری - فشار اسمزی ادرار

* غدد پاراتیروئید - بازجذب کلسیم در نفرون ها

* انسولین- ترشح  به درون گردیزه ها

* آلدوسترون - غلظت یون سدیم در ادرار

H+

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟33

"دستگاه درون ریز بدن انسان ............ دستگاه عصبی، ............"

همانند - دارای یاخته هایی با غشای پایه در سطح زیرین خود است. (1

برخالف - می تواند به طور مستقیم بر فعالیت همۀ یاخته های زنده و سالم بدن انسان تأثیرگذار باشد. (2

همانند - همۀ پیک های شیمیایی خود را تا فواصل دوری نسبت به یاختۀ ترشح کننده منتقل می کنند. (3

برخالف - همۀ پیک های شیمیایی خود را به جریان خون ترشح می کند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟34

"در یک فرد کاهش شدید هورمون های ............ سبب می شود تا ............ کاهش یابد و بر میزان ............ افزوده شود."

ذخیره شده در بخش پسین غدۀ هیپوفیز - میزان غلظت اوره و اسید اوریک در ادرار - ترشح هورمون های آزاد کنندۀ هیپوتاالموسی (1

مترشحه از برخی یاخته های فوقانی کلیه - آمادگی بدن در شرایط تنش - قدرت بیگانه خواری ماکروفاژهای دستگاه ایمنی (2

مترشحه از غدۀ تیروئید - میزان تولید مولکول ATP و دی اکسید کربن - یون های کلسیم موجود در مادۀ زمینه ای بافت استخوانی (3

تولیدشده در بخش پیشین غدۀ هیپوفیز - میزان مصرف برخی مواد معدنی توسط غدۀ تیروئید - ترشح هورمون های آزاد کنندۀ هیپوتاالموسی (4

کدام گزینه صحیح است؟35

هر پروتئین دفاعی بدن که ساختار حلقه ای تشکیل می دهد، به صورت محلول درون خون وجود دارد. (1

هر هورمون مترشحه از غدۀ تیروئید می تواند بر فعالیت یاخته های ماهیچه ای اسکلتی مؤثر باشد. (2

در بدن انسان، در حالت طبیعی مولکول میوگلوبین برخالف مولکول هموگلوبین در خواب دیده نمی شود. (3

با افزایش انسولین به دنبال افزایش قند خون، میزان گلیکوژن ذخیره شده در همۀ یاخته های زندۀ بدن انسان افزایش می یابد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟36

"در غدۀ شکل زیر، بخش ب ............ بخش الف ............"

همانند - توسط کپسول پیوندی احاطه کنندۀ کلیه ها محافظت می شود. (1

برخالف - ممکن نیست تحت تأثیر مستقیم هورمون های LH و FSH هیپوفیزی قرار بگیرد. (2

همانند - با ترشح نوعی هورمون از طریق افزایش حجم خون، فشارخون را افزایش می دهد. (3

برخالف - با ترشح نوعی پیک شیمیایی، می تواند ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش دهد. (4

پیک های شیمیایی تولید شده توسط یاخته های دارای غشاء پایه در سطح زیرین خود، همگی ............37

توسط یاخته های دستگاه درون ریز بدن انسان تولید می شوند. (1

پیک های دوربردی هستند که ازطریق خون به یاختۀ هدف خود می رسند. (2

به دنبال پیروی از دستورات دنای درون یاخته های سازندۀ خود، تولید شده اند. (3

تحت کنترل بخش هایی از دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی به خارج یاخته ترشح می شوند. (4
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در بدن یک انسان سالم و بالغ هر یاخته ای که توانایی تجزیۀ گلیکوژن را دارد، قطعًا ............38

در سطح زیرین خود، فاقد شبکه ای از پروتئین ها و گلیکوپروتئین های رشته ای است. (1

تجزیۀ گلوکز را در درون خود به صورت کامل و با مصرف  انجام می دهد. (2

در شرایطی می تواند پیک های شیمیایی کوتاه برد تولید کند. (3

تنها از طریق انشعابات سرخرگ ها گلوکز را دریافت می کند. (4

O۲

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟39

"در بدن فردی سالم، در صورت افزایش ترشح ............ از غدۀ شکل زیر ............"

هورمون های یددار - میزان ترشح نوعی هورمون آزاد کنندۀ هیپوتاالموسی کاهش می یابد. (1

هر نوع هورمون - فعالیت یاخته های بافت ماهیچه ای همانند بافت استخوانی تغ�ر می کند. (2

هورمون های تیروئیدی - میزان تولید انرژی زیستی در یاخته های زنده افزایش می یابد. (3

هر پیک شیمیایی دوربرد - گیرنده های حساس به افزایش  در ساقۀ مغز بیشتر تحریک می شوند. (4CO۲

پیک های شیمیایی دوربردی که در یاخته های سازندۀ استخوان ران انسان سالم و بالغ، گیرنده دارند ممکن نیست ............40

میزان تجزیۀ گلوکز در یاخته های زنده را افزایش دهند. (1

میزان بازجذب یون کلسیم در نفرون ها را افزایش دهند. (2

سبب فعال شدن نوعی ویتامین محلول در چربی در روده شوند. (3

به دنبال افزایش دی اکسید کربن از یاخته های درون ریز کلیه بیشتر ترشح شوند. (4

در رابطه با هر جانوری که از فرومون ها برای ارتباط با سایر جانوران هم گونۀ خود استفاده می کند، کدام عبارت زیر صحیح است؟41

گازهای تنفسی در بدن این جانوران به کمک پروتئین های آهن دار منتقل می شود. (1

دارای سازوکارهایی هستند که می تواند آنتی ژن ها را به طور اختصاصی شناسایی کند. (2

ممکن نیست دارای گیرنده های نوری برای دریافت امواج فرابنفش موجود در محیط باشند. (3

دارای اسکلتی هستند که عالوه بر حرکت، در حفاظت از اندام های درونی بدن نیز نقش دارند. (4


